


Jestem 'nąj ', 

I zdobędę rąj, 

Choćbym miał zaprzedać duszę. 

Sięgnę aż do gwiazd, 
Sławy poznam blask. 
Cały świat do stóp swych rzucę! 
Bo życie ... życie ... życie . .. 
Bo życie to gra! 

Reżyser Jan Tomaszewicz od kilku lat marzył o tym, aby przenieść słynny musical 
,JAME" na deski gorzowskiego teatru. Na całym świecie „FAME" cieszy się niesłabnącą 
popularnością, w magiczny sposób ukazując problemy młodych, wrażliwych i utalento
wanych ludzi - ich marzenia, porażki i ciernistą ścieżkę, która wiedzie na szczyt. 

Powstały na motywach filmu i serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem, 
musical „FAME" jest barwną opowieścią o grupie studentów szkoły artystycznej. 
Akcja musicalu toczy się w Nowym Jorku, w tzw. „Szkole Sław" - High School 
of Peńorming Arts. Wielokulturowość Ameryki znalazła swoje odzwierciedlenie 
w etnicznym zróżnicowaniu bohaterów sztuki - m.in. Carmen i Joe są Latynosami, 
a czarnoskóry Tyrone wychował się na Bronxie ... W gorzowskim spektaklu zwróco
no uwagę pmde wszystkim na charakter postaci i środowisko społeczne, z którego 
pochodzą, a nie na kolor skóry czy narodowość. Wychowany w patologicznej rodzinie 
Tyrone nie musi być Afroamerykaninem, żeby znać „życie ulicy". Każdy z bohaterów 
posiada inną wrażliwość i we właściwy dla siebie sposób szuka artystycznego speł
nienia. Tym, co ich łączy , jest talent i pragnienie sławy . 

Poznajemy ambitną Carmen, która za wszelką cenę chce odnieść sukces; sku
pionego na pracy Nicka, który nie dostmga uczucia zakochanej w nim wrażliwej 

Sereny; zbuntowanego Tyrone'a, chłopaka z tzw. złego środowiska, który zmienia 
się pod wpływem nauczycielki angielskiego - Miss Sherman - i koleżanki ze studiów, 
Iris; Mabel walczącą ze swoją fizycznością , luzackiego Joe, perkusistkę Grace zwaną 
Cielęcinką czy zauroczonego Carmen Schlomo, który pochodzi z rodziny muzyków. 
Młodzi bohaterowie, wspierani pmz swoich surowych nauczycieli, stara1ą się nie 
tylko rozwijać swój talent, ale pmde wszystkim uczą s ię życ ia . Jak mówi pani Bell , 
nauczycielka tańca , to nie jest zwyczajna szkoła .. . W drodze do spełnienia marzeń 
o sławie, studenci przeżyją pierwsze rozterki miłosne i bunt przeciwko skostniałym 
regułom; poznają smak sukcesu i gorycz klęski - a wszystko to w połączeniu ze 
wspaniałą muzyką i tańcem. . 

Aktorów gorzowskiego teatru wspiera grupa młodych tancerzy z róznych go
rzowskich formacji tanecznych (m.in. „Buziaki", grupy breakdance'owe, hip-hopo

. we), których przygotowywał choreograf i tancw Igor Kryszyłowicz (znanym.in. jako 
juror programu „Gwiazdy tańczą na lodzie") . . . . . 

Scenografię zaprojektowała Hanna Szymczak, która wielokrotnie pracowała JUZ 

przy spektaklach realizowanych w Teatrze im. J. Osterwy (m.in. w reżyserii Andrzeja 
.Rozhina, Edwarda żentary czy Rafała Matusza). 

Siedmioosobową orkiestrą kieruje Marek Zalewski, autor licznych kompozycji do 
spektakli dramatycznych i bajek zrealizowanych w Teatrze im. J. Osterwy; wcześnie1 
kierował muyzcznie spektaklem „Trzy ra:ry Piaf". Marek Zalewski razem z prof. Ewą 
Iżykowską, znaną specjalistką od emisji głosu, pracował również nad przygotowa
niem wokalnym aktorów. 

Specjalnie dla Teatru im . J. Osterwy nowe aranżacje muzyczne opracował To
masz Filipczak (ma na swoim koncie m.in. aranże do programów „Przebojowa noc" 
i „Taniec z gwiazdami"). 

Dla wszystkich osób biorących udział w gorzowskiej realizacji ,,FAME", marzenia 
właśnie się spełniają! 



JAN TOMASZEWICZ 
REiYSER 
Aktor, reżyser Dyrektor Teatru im . J. Osterwy. Artysta i doskonały menadżer; znany jako rea
nimator gorzowskiego Teatru Letniego. Ukończył Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni , studia 
na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Mene
dżerów Kultury na SGH. W latach 1979-83 pracował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, potem grai 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, a w tatach 1985-92 pracował w Teatrze Syrena w Warszawie. 
Po 15 latach pracy na scenie objął stanm ska dyrektorskie - najpierw w Zielonej Górze, potem 
w Gorzowie. , 
Ma na slNoim koncie liczne role teatra ne; mJn, wystąpił jako Sawa w „Snie srebrnym Salomei", 
Antonio w „Wleczorz,e Trzech Krqli", 'Antoni „Panu Damazym", Wacław w „Szkole obmowy" 
w Teatrze eolskim, Grai wiele rol w Teatrze Syrena, m.in. w sztukach: „W zielonym Singa
purze", „Fredro dl dorosłych " , „żona pana ministra". Podczas pracy w Ziei nej Górze zagrał 
m.in. Jermołaja Łopachl .Wiśniowym sadzie". 
Jan Tomaszewicz występował ako ak.tori w wielu filmach. m.in. „Goryl czyli ostatnie zadan ie", 
„Virtuti" , „Gdziekolwiek jest, jeśli ś"'i Je~t" „Werytikac) , „Gorzl<a miłość" , „Jeniec Europy", 
„ Wiedźmin" , „Komornik" oraz w popularnych serialach , takich Jak: „W labiryncle '', „Republika 
Ostrowska", „Klan", „M jak miłość" , „Na dobre i na zie", „Magda M.", „Oficerowie", „Samo 
życie" . „Adam i Ewa". 
Na scenie gorzowskiej przygotował dwie farsy: „Czego nie widać" (2005) i „Bez seksu proszę" 
(2007). W Baltyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalin ie wyreżyserował w 2007 roku farsę 
„Stosunki na szczycie". Obecnie przygotowuje „Czego nie widać" dla Teatru Dramatycznego 
w Elblągu . 

HANNA SZYMCZAK 
SCENOGRAF 
Z wykształcenia architekt, z teatrem związana w trzecim pokoleniu. Jest autorką scenografii do wie
lu spektakli teatralnych , m.in. do „Wyzwolenia", „Brata naszego Boga", „Dziadów", „Pokojówek" i 
„Balladyny" w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy, sztuk wystawianych w Bielsku - Białej, Kielcach, 
Gdańsku a także oper i baletów na scenie Opery Bałtyckiej. Laureatka nagrody Nadzwyczajnego An
dersena na krakowskim Festiwalu Widowisk dla Dzieci i Młodzieży „Na Ziarnku Grochu" za scenogra
fię do baśni „Cyrograf" Na stale współpracuje z Operą Bałtycką w Gdańsku . 

IGOR KRYSZYŁOWICZ 
CHOREOGRAF 

Tancerz i choreograf. Znany jako juror popularnego programu TVP2 „Gwiazdy tańczą na lodzie" 
w latach 1998-2005 układał ruch do wielu przedstawień dyplomowych w Studium Wokalno
Aktorskim w Gdyni oraz w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Opracowywał choreografie dla naj
lepszych łyżwiarskich par tanecznych. Występował m.in. w przedstawieniach Adama Hanusz
kiewicza, Krystyny Jandy, Romana Pola~sk ego, Corneliusa Baltusa, W wiedeńskiej Stadthale 
uczestniczył w koncertach m.in .: Erosa Ramazzottiego i Roda Stewarta . Jako choreograf wspoł
pracowat z Maciejem Korwinem, ojclechem Kępczyńskim , Cezarym Zofyńskim, Ondrejem 
Spisakiem ł Pawiem Aignerem. 
Był autorem lub współtwórcą choreografU .in. do takich spektakli jak: „Józef i cudowny 
płaszcz snów w technikolorze" - Teatr Powszechny w Radomiu; „Jesus Chris! Superstar" 
- wersja plenerowa z okazji przyjaZdu Jana Pawia li (nagroda miasta Gdyni za przygotowanie 
wizyty); „Wesele Figara" - Opera Bałtycka Gdańsku; .Korporacja" w Teatrze Powszechnym 
w Radomiu. W Teatrze im. J. Osterwy pracował przy baśni „Księżn iczka o zielonych włosach " 
w 2005 roku. „FAME the musical" przy'gotowywal wcześniej dla Teatru Muzycznego w Gdym 
jako dyplom Studium Wokalno - Aktorskiego im, D. Baduszkowej w 2005 r. 

MAREK ZALEWSKI 
KIEROWN IK MU ZYCZNY 

Rocznik 1978, urodzony w Gorzowie Wlkp. Ukończył Szkołę Muzyczną li st. W Gorzowie Wlkp. 
oraz Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Artystyczny w 2004 r.) I Akademię Muzyczną w Pozna
ni u, (Wydział Instrumentalny). W latach 2002-2003 stypendysta Prezydenta Miasta ~orzowa 
Wlkp. Jest członkiem zespołu „Giga Drum", z którym w 2004 r. wygrał trzecią edycrę „D ra~ 
gi do Gwiazd" w TVN. W 2007 r. zespól wystąpił na „Debiutach" w Opolu. Marek Zalewski 
jest autorem muzyki do wielu spektakli bajkowych i dramatycznych zrealizowanych w Teatrze 
im. J. Osterwy, m.in.„Malutkiej czarownicy", „Koziołka Matołka", „Trzech sióstr, dwóch książek, 
miłości jedynej", „Babci". Kierował przygotowaniem muzycznym spektakli „Nocleg w Apeni
nach" i „Trzy razy Piaf" (reż . A. Barciś). Skomp.onowal muzykę do „Rodziny Wampira" W. Siga
riewa i „Czekaj" I. Kusiak w reżyserii Edwarda Zentary. 









ie lu „f AME'' 
DAVID DE SILVA 

David De Silva (pomysłoda I realizator) znany jest jako „Ojciec FAME." Na 
podstawie własnego parny łu wyprodukował w 1980 dla wytwórni MGM film 
pt. „FAME" (Sława). Fiim otrzymał dwa Oscary (za najlepszą muzykę oraz piosen
kę tytułową) oraz cztery inne nominacje. David de Silva był również konsultantem 
przy produkcji niezwykle popular ego serialu "FAME", który przez sześć lat był 
emitowany w amerykańskiej tele izjl; serial ten zdobył m.in. kilka nagród Emmy 
i był oglądany w sześćdziesięciu· ośmiu krajach. David de Silva był przekonany, 
że FAME odniesie wielki sukces również w teatrze. Młodzieńczy idealizm i „żywa" 
energia płynąca ze sceny stały się natchnieniemdla młodych ludzi na całym świecie. 

Jose FERNANDEZ 

Jose Fernandez zaczynał swoją karierę teatralną Jako aktor. Za występy na Broad
wayu, m.in. w „Halr' ' i „Dwóch panach z Werony", otrzymał no minację do nagro
dy krytyków dla najlepszego aktora. Jose był również autorem off-broadwayow
skiego musicalu „El Brawo", wyprodukowanego przez Kennetha Waissmana oraz 
współautorem kilku komedii. W 1984 roku, razem z Davidem De Silvą, przeniósł 
FAME na deski teatru , stwarzając nowy, ponadczasowy musical. 
Urodzony na Kubie i wychowany w Nowym Jorku, Jose zmarł w wieku 46 lat, ale 
zdążył jeszcze zobaczyć musical FAME w Sztokholmie w 1993 roku. Szwedzka re
alizacja była hitem, który zapoczątkował globalny fenomen FAIVIE. Sztokholmski 
teatr wypełniony był młodymi ludźmi; wielu z nich przyszło razem z rodzicami. 
Jose uważnie obserwował reakcje widzów: łapanie tchu i pełne łez oczy, grzmiące 
oklaski i radosny śmiech. Jose Fernandez nie potrzebował żadnego innego dowo
du - wiedział, że ten musical podbije cały świat. 

STEVE MARGOSHES 

Steve Margoshes we współpracy z Davidem De Silva skomponował, ułożył na 
orkiestrę 1 nagrał nową symfonię pod tytułem „SYMPHONIC FAME" (podwójne 
CD) 1 "S_YM HONIC FAME" a skrzypce · orkiestrę. Utwory te wykonała Orkiestra 
Symfoniczna z Budapesztu pod przewodnictwem Laszlo Kovacsa i skrzypkiem 
w1~uozem Barnabą Kelemenem. Najnowsze nagranie Steve'a Margoshesa to pły
ta . Saw1ng to Ne eights With Steve and-Dale" utwór skomponowany na pilę 
1 pianino. 
Ma na swoim koncie liczne aranżacje na orkiestfę do broadwayowskich produkcji 
m.in. ~o „Aldy" Eltona Johna i Tima Rice'a, „Tommy'ego" zespołu The Who, „Big 
River', „Grease", ..Tańca wampirów" Romana Polańskiego. Steve Margoshes 
wygrał nagrodę Drama Desk za swoje aranżacje na orkiestrę do Tommy'ego" 
I „Big River''. " 

JACQUES LEVY 

Jac_ques Levy nap isał teksty piosenek dla wielu znanych artystów oraz wspólnie 
z_ mm1. Jest m.1n ._autorem albumu Boba Dylana „Desire with Dylan", który stał 
się Jedną z„ na1lep1eJ sp rzedających s ię płyt Dylana. (z tego albumu pochodzi utwór 
„Hurricane ). Levy nap_1sał teksty do sześciu albumow Rogera McGuinna„. dla Byrds, 
the Thunderbyrd Band 1 na solowe płyty McGuinna, m.in. słynny hit „Chestnut Mare''. 
Teksty ie_go piosenek zostały nagrane m.in. przez Carly Simon, Crystal Gayle, Joe 
Cockera 1 Jerry Lee _Lewisa. Jacques Levy iest Członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Dramatycznych; napisał sporo utworów teatralnych, w tym pięć musicali; dwa z nich 
- „Och, Kalkuta!" i „Golden Land", zostały wystawione w Nowym Jorku. w trakcie 
swo1e1. kanery Levy został uhonorowany trzema nominacjami do nagrody Grammy. 
Obecnie iest szefem Theatre Program i kierownikiem uniwersyteckiego teatru na 
Colgate Untvers1ty.M1eszka w Hamilton z żoną i dwójką dzieci. 



SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASTĘPUJĄCYM FIRMOM 
ZA OKAZANE WSPARCIE FINANSOWE PRZY REALIZACJI MUSICALU „FAME" : 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 
„EKO-CALOR" s.c. 

GOBIT 
Janusz Panasiuk 

66-400 Gorzów Wlkp. 
ul. Walczaka 20 

Jan Bejnarowicz, Henryk Gruszczyński 
ul. Jagielł)l 5, 66-400 Gorzów Wlkp. 

INTER - SICHERHEITS - SERVICE 
Spółka z.o.o. 

GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
MACIEJ MULARSKI , 

Jacek lwaszuk ZAKŁAD „ RÓŹANKI" 
ul. Kobylogórska 2 ul. Gorzowska 2, Różanki 

66-400 Gorzów Wlkp. 

P.P.H.U. ARAN P. G. H. BAROM 
Anna Wasilenko BARBARA BOROŃ 
ul. Wierzbowa 17 ul. Wybickiego 11 

66-400 Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp 

66-415 Kłodawa 
P. R. B. „IZOBUD-REM " 

Jan Horoszkiewicz 
ul. Kos. Gdyń 44 

66-400 Gorzów Wlkp. 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA DYREKTORÓW GORZOWSKICH SZKÓi:.: 
Ili Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Szafera w Zespole Szkól 

Ogólnokształcących nr 3, VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól Technicznych 
i Ogólnokształcących, V Liceum Ogólnokształcacego i Technikum Budowlanego 

za umożliwienie uczniom uczestniczenia w próbach i spektaklach musicalu „FAME". 

GORĄCO DZIĘKUJEMY DYREKCJI IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GORZOWIE 
WLKP. ZA WYPOżyCZENIE TÓG I BIRETÓW DO PRZEDSTAWIENIA ,,FAME" 

Przyjaciele Teatru im. J. Osterwy 

t.~--~ 
u.l. SU..1~ 16. 

to!'!. 95 722 • 85 
Gonów Wlkp. 

tlo).095728222{1 

MIGDAL 
S A l 0 N 

Elfbleta I Tadeusz Kostyra 
Restauracja „ZBYSZKO" 

ul. Mickiewicza 25 
66-450 Bogdaniec 
tel. O 501130 917 

Sezon 2008/2009 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 

JAN TOMASZEWICZ 

Dyrektor naczelny i artystyczny: Jan Tomaszewicz, Kierownik literacki: Iwona Kusiak, Główna 
księgowa: Anna Jankowska Księgowość: Anna C.hęcińska, Janina Kłujszo, Anna Kaczałko, 
Sekretariat teatru: Bożena Friihauf, Biuro Obsługi Widzów: Lidia Tyborska (kierownik), Zofia 
Bobrowska, Grażyna Komorowska, Natalia Bielańczuk, Kierownik techniczny: Piotr Steblin
Kamiński Brygadiei sceny: Ryszard Jarek Maszyniści sceny: Jan Pelikan, Artur Mazurkiewicz, 
Wojciech Mikitynowicz Pracownia plastyczna: Wojciech Janczewski (kierownik), Janusz 
Janiak Pracownia elektryczna: Piotr Szyszka (kierownik), Barbara Mazurkiewicz, Pracownia 
ąkustyczna: Wojciech Bandkowski (kierownik), Jan Szołomicki Pracownia krav1iecka: Anna 
Zurawska1 (kierownik), Marzanna Ga1da, Czesław Pomiotło Pracownia perukarska-fryzjerska: 
Alfreda Nowak (kierownik), Ewa Łuczak Pracownia stolarska: Ireneusz Ługowski (kierownik), 
Rekwizy1orka: l ~ena Jasińska Garderobiana: Maria Murawska Kierownik magazynów: Krystyna 
Zienkiewicz Kierowca-zaopatrzeniowiec: Leszek Andrzejewski Specjalista b/;Jp, p-poż i oc: 
Krzysztof Szczepanek !Dział gospodarczy: Wanda Klupczyńska (kierownik)', Robert Adamiec, 
Alina Berkowska, Wanda Baszkiewicz, Wioletta Sudo!, Bileterki: Anna Franciszkowska. 
Szatniarka Elżbieta Golicz, Jadwiga Drzażdżyńska-Kalela 
W repertuarze: „Balladyna", „Babcia", „Stolik na pięć osób", „Bez seksu, proszę", „Dzia
dy. Zbliżenia", „Skąpiec", „Brat naszego Boga"; Teatr Letni - Scena Kameralna: „Kasia 
z Heilbronnu", „Czekaj", „Pokojówki", „Ach, ten Marcel!„.", „Trzy razy Piaf"; dla dzieci: 
„Pinokio", „Nowe przygody Tygrysa Pietrka", „Koziołek Matołek", „Ten obcy", „Przygody 
Tomka Sawyera", „Lucie i Karl-Heinz", „Dziwaczek", „Chłopcy z Placu Broni" 

Aktorzy: Beata Chorążykiewicz, Adrianna Góralska, Bogumiła Jędrzejczyk, lieresa Lisow
ska-Galla, Anna Łaniewska, Edyta Milczarek, Anna Karolina Milkowska-Prorok, Bożena 
Perłowska, Kamila Pietrzak, Bożena Pomykała, Joanna Rossa, Marzena Wieczorek, Mi
chał Anioł, Paweł Caban, Wlodzimierz Chomiak, Przemysław Kapsa, KiZYSZt.of Kolba, Jan 
Mierzyński, Artur Nełkowski, Leszek Perłowski, Krzysztof Tuchalski, Cezary Zołyński. Iwo
na Hauba (inspicjent-sufler) 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidualnych i zbio
rowych, oferuje organizację uroczystości, akademii, koncertów, itp. Czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 - 16.00, oraz na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 
Telefon 095 728 99 39 i 095 728 99 40, e-mail:bow@teatr-gorzow.pl 

Wydawca: Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Redakcja programu: Iwona Kusiak 
Foto: Sławomir Sajkowski, Bartosz Zakrzewski Skład: Paweł Marchwili\ski, tel. kom. 0>511997611 




